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Мрежата на Млади Фармери – ММФ е формирана врз основа на 

доброволна иницијатива на млади фармери. Со статус на правно лице 

функционира од 2012 година. 

Мрежата на Млади Фармери – ММФ има за цел да ги обедини младите 
земјоделци и руралното население во земјава, во една силна и препознатлива 
организација, која ќе ги штити нивните економски, социјални и културни 
интереси, ќе се залага за унапредување на можностите за развој на агро-
бизнисот и рамномерен регионален развој на руралните подрачја во Република 
Северна Македонија. Притоа, ќе влијае врз креирањето на политиките, 
стратегиите во државата со цел да обезбеди поквалитетен живот за граѓаните 
што ги застапува.   
 

Мисијата на Мрежата на млади фармери е да ги развива лидерските и 
претприемачките вештини на младите фармери во Македонија, да поттикнува 
тимска работа и комуникација, да го подигне интересот за земјоделството, но и 
да дава придонес во неговиот развој, да спроведува активности за 
подобрување на квалитетот на живот и заштитата на животната средина.  
 

 

 

 

Структура и внатрешно функционирање 

ММФ има пет (5) Регионални тимови (РТ), по еден во секој од петте региони 

(Охрид, Гостивар, Прилеп, Свети Николе, Струмица). Секој РТ има свој Тим 

лидер, негов заменик. Работата на РТ ја координира Тим лидерот или неговиот 

заменик. 

Членови на Националниот тим (НТ) на ММФ се Тим лидерите на РТ или 

нивните заменици. 
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“Одржлива мрежа на млади фармери за ревитализација на земјоделството и 

руралните средини“ 

Период на спроведување: jуни – ноември 2020 

Цел на проектот e да се поттикне развој на капацитетите за управување и 
финансиско управување на Мрежата на млади фармери активна во руралните 
средини, со цел истата да стане клучен чинител која во иднина ќе го води развојниот 
процес на руралните средини. 

 

                                                                        

Очекувани резултати : 

 подобрени знаења и вештини на членките во специфични области за изработка 
на извештаи и механизам за внатрешно известување ; 

 подобрени знаења и вештини на членките за финансиско управување во 
организацијата и финансиско известување ; 

 развој на систем за информирање и комуникација со членките и општата 
јавност преку изработен веб-информатор за годишните и планираните 
активности на ММФ ; 

 унапредено и подобрено работење на мрежата со запазени административни 
процедури. 

 

 

 

Проектот e финансиран како под-грант во рамките на проектот „Градење на 
капцитетите на МРР и нејзините членки” спроведуван од Мрежата за Рурален 
Развоj, а финансиран од We Effect и Шведската агенција за меѓународна 
соработка за развој (Sida). 
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Обука за финансиско управување за потребите на мрежата на млади фармери-ММФ 

Мрежата на млади фармери-ММФ на 14 и 15 август со дел од своите членови во Штип ја 

одржа дводневната обука за управување со финансии. Околу дваесеттина млади фармери 

присутни на обуката интерактивно разменуваа свои искуства во финансиското работење во 

своите организации. Една од најбитните елементи за одржливост на една организација е 

следењето на финансиите на таа организација. Тоа и дава сериозност на организацијата и 

можност за планирање при реализирање на одредени активности.  

Оваа активност се спроведува во рамките на проектот„Одржлива мрежа на млади фармери за 

ревитализација на земјоделството и руралните средини“,  финансиран како под-грант во 

рамките на проектот „Градење на капцитетите на МРР и нејзините членки" спроведуван од 

Мрежата за Рурален Развоj, а финансиран од We Effect и Шведската агенција за меѓународна 

соработка за развој (Сида). 
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Обука за изработка на извештаи и внатрешно известување помеѓу 

членовите 

Мрежата на млади фармери-ММФ ги продолжи своите активности за развој и јакнење 

на своите капацитети. На 25 и 26 септември во Охрид ја реализира обуката за 

изработка на извештаи и внатрешно известување помеѓу членовите и креирање на 

пакет услуги за членството. 

Оваа активност се спроведува во рамките на проектот„Одржлива мрежа на млади 

фармери за ревитализација на земјоделството и руралните средини“, финансиран како 

под-грант во рамките на проектот „Градење на капцитетите на МРР и нејзините 

членки" спроведуван од Мрежата за Рурален Развоj, а финансиран од We Effect и 

Шведската агенција за меѓународна соработка за развој (Сида). 
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Завршна конференција од проектот 

 

 
На 30.10.2020 година Мрежата на млади фармери-ММФ во с.Црнилиште во Свети 

Николе одржа Завршна Конференција од проектот “Одржлива мрежа на млади фармери 

за ревитализација на земјоделството и руралните средини”. На конференцијата 

Мрежата пред своето членство ги презентира активностите и резултатите од проектот. 

Исто така се истакнаа активности кои би биле полезни за мрежата и би ја зајакнале 

нејзината одржливост.  

Проектот е e финансиран како под-грант во рамките на проектот „Градење на 
капцитетите на МРР и нејзините членки" спроведуван од Мрежата за Рурален Развоj, а 
финансиран од We Effect и Шведската агенција за меѓународна соработка за развој 
(Сида). 

 

 

https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-103819041450081/photos/pcb.142670867564898/142670600898258/?__cft__%5b0%5d=AZVjpc5nv6k5lunLqvPWNkfbKBo_VZO-l4qq2DKH3NSchH8iTZ8fpqZycdVJP6JTLOOWEjs6fQY4UeXRdtsmxB-3KaB6Z5cK-kjoTFraqAIuEG7C-VrM63kSQjuA_2eZQnR-wSMCuTNxtjdZowjohSbL4XEIfzFf2yZTBchuOFUvtqOb_ikxP--Chij20yAIImY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-103819041450081/photos/pcb.142670867564898/142670600898258/?__cft__%5b0%5d=AZVjpc5nv6k5lunLqvPWNkfbKBo_VZO-l4qq2DKH3NSchH8iTZ8fpqZycdVJP6JTLOOWEjs6fQY4UeXRdtsmxB-3KaB6Z5cK-kjoTFraqAIuEG7C-VrM63kSQjuA_2eZQnR-wSMCuTNxtjdZowjohSbL4XEIfzFf2yZTBchuOFUvtqOb_ikxP--Chij20yAIImY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-103819041450081/photos/pcb.142670867564898/142670600898258/?__cft__[0]=AZVjpc5nv6k5lunLqvPWNkfbKBo_VZO-l4qq2DKH3NSchH8iTZ8fpqZycdVJP6JTLOOWEjs6fQY4UeXRdtsmxB-3KaB6Z5cK-kjoTFraqAIuEG7C-VrM63kSQjuA_2eZQnR-wSMCuTNxtjdZowjohSbL4XEIfzFf2yZTBchuOFUvtqOb_ikxP--Chij20yAIImY&__tn__=*bH-R
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 На гости на ранчот од младите Анастасови во с. Макреш, Свети Николе. 

Еден успешен пример за водење бизнис на село е фамилијата Анастасови од Свети Николе. 

Овој вреден млад брачен пар, односно домаќинот Глигорчо и сопругата Маја, како и 

родителите Љубинка и Орданче Анастасови успешно одгледуваат крупен добиток. Во нивниот 

ранч блиску до живописното село Макреш, на непрегледните пасишта и долини слободно 

пасат крави и коњи. За нив освен Анастасови, се грижи и сточарот кој неуморно е со животните 

и деноноќно се грижи за нивната состојба.  

Глигорчо вели да се одгледува крупен добиток е крупен чекор, но и големо задоволство. Во 

моментов одгледува пеесетина грла крави од расите Сименталка, јунци и 6 расни коњи. Би го 

зголемил нивниот број, ова е исплатлив бизнис, но ме спречува лошиот пат до ранчот, во 

должина од 5 километри од село Немањица, каде е нашата база. Патувам речиси 40 минути со 

џип и 1 час со трактор за да однесам сено и други потребни работи до мојот ранч. 

Сепак ентузијазмот и солидната заработувачка не ме оставаат да се откажам од овој бизнис и 

да го продолжам она што макотрпно го започнал мојот татко и мојата мајка пред повеќе од 

една деценија. 

Телињата и јунците се барани од муштерии од цела Македонија, а од млекото правиме 

сирење или го продаваат во млекарите. 

Коњите служат за работа, но планирам во скоро време да служат за развој на туризам, да 

доаѓаат туристи да  јаваат по овчеполски полиња и да го почувствуваат адреналинот, во 

комбинација со храна подготвена од ранчот. 

Од овој бизнис може релативно добро да се живее, а доколку инфраструктурните услови се 

подобрат, размислувам за проширување на стадата, истакнува Николчо. 

Екипата од ММФ беше во с. Немањица и во с. Макреш и преку слики ви го прикажува она што 

со зборови не може да се раскаже. Уживајте.  
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